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A.- M
MEMÒR
RIA

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA
P
I CONDIC
CIONANT
TS
-

La actua
ació contempla la millora
a dels sistem
mes de contro
ol d’accessoos i video-vig
gilància,
així com
m la millora de
d la infraesttructura de telecomunica
t
acions de l’esspai de vigilància a
l’accés de l’ajuntament.

-

Urbaníssticament, el projecte ss’ha resolt seguint
s
les directrius deel Pla d'Ord
denació
Urbanísstica Municipal de Terras sa.

-

Igualme
ent es dóna
a complimen
nt a la resta de norma
ativa tècnicaa, d’àmbit estatal,
e
autonòm
mic i municip
pal que li sigu
ui d’aplicació
ó.

MD 2 DESCR
RIPCIÓ GENERA
G
L DEL PROJECT
TE
Les ac
ctuacions que compose
en la reform
ma s’agruparran en dos lots:

ontrol accés i instal·lació
ó de càmeres
s de vigilànci a.
LOT 1: Equips de seguretat: co
LOT 2
2: Instal·lació
ó de nova xarxa informàtiica que dona
arà servei a les noves cààmeres de vigilància i
punts de control d’accés implantats.

2

LOT
T 1: Equip
ps de seguretat: control accés i instal·lac
ció de
càmeres de vigilànci
v
ia:
L’actua
ació es pot emmarcar
e
en
n 3 blocs: Co
ontrol d’accés
s, càmeres de
d vigilància i monitors de
e
visualització:

ol accés
1. Contro
S’implem
mentarà un control
c
d’acccés integrat als
a dos acce
essos lateralls que s’hab
bilitaran al
Hall exte
erior de l’entrada principa
al de l’Ajunta
ament per la
a plaça Santt Pere. La so
olució per
als acce
essos s’ha d’integrar
d
en l’actual sistema que ja
a disposa l’aajuntament, basat en
IDAccesss i permetre l’ús de la ide
entificació pe
er accedir pre
evista per l’aajuntament.
Accés prrincipal
En aque
est zona s’h
habilitaran d
dos accesso
os a cadasc
cun dels cosstats on ins
stal·larem
terminalss de control d’accés (b
biomètric + targeta). S’instal·laran dos panys elèctrics
estàndarrds en cada
ascuna de le
es portes, to
ot i que una
a d’elles enccara no exis
steix. Les
portes han
h
d’estar mecanitzade
es per al control
c
d’acc
cés, segonss especificac
cions del
proveïdo
or.

2 x Term
minal Suprem
ma Bioentry p
plus W Biome
etria, o simila
ar
2 x Tanccament elèctrric estàndard
d de 12v
S’instal·laran dos vid
deoporters IP
P de la marc
ca Mobotix, o similar, quue funcionara
an com a
càmeress a més de la funció de Videoporter. Seran ates
sos de qualssevol elemen
nt IP amb
capacitatt de la xarxa.
2 x Video
oporter Mobo
otix T-25, o ssimilar

3

Termin
nals proposa
ats:

4

Videop
porter Mobottix T-25:

5

2. Càmeres vigilància
a
- Es sub
bstitueix l’actual càmera a
analogia perr una càmera IP Megapiixel Mobotix de doble
òptica, o similar, perr tenir una viisió a color excel·lent
e
de
e dia i una viisió de qualittat de nit.
Aprofitan
nt la actual ubicació
u
i am
mb la òptica
a adequada tindrem unaa visó completa de la
zona cob
berta.

1 x Càmera Mobotix M-15 doble òptica dia/nitt, o similar (C
Cam 1)

-

A la zona exterio
or, Raval de Montserrat, també substituiríem (O aafegiríem) le
es actuals
eres analògiiques per tre
es càmeres Mobotix, o similar,
s
duess de 90º perr cobrir la
càme
zona
a i una de 45
5º per tenir d
detall de la zo
ona d’accés. Tot plegat eens donaria una visió
completa de la zona
z
frontal de l’Ajuntam
ment. Proposem la instaal·lació d’un cable de
a extra a la Cam2
C
per a p
possibles am
mpliacions.
xarxa
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1 x Càmera Mobotix M-15 doble òptica dia/nitt de 45º (Cam
m 2)
m 3-1, Cam 3-2)
2 x Càmera Mobotix M-15 doble òptica dia/nitt de 90º (Cam

d
càmere
es analògiquues. Creiem que amb
Recepció: Actualment en aquest zona hi ha dues
c
IP Megapixel, o ssimilar, amb òptica diürna, suficient pper tenir millor imatge
una sola càmera
que la actu
ual i cobrir ell visionat de la zona.

1 x Càmera Mobotix P-25 òptica diürna 103º, o similar (Cam 4)

-

ament i passa
adís a plaça de Didó:
Plaça de l’Ajunta

A la plaçça instal·larem 4 càmere
es, amb els següent
s
obje
ectius: una pper visualitzar el detall
del pas de
d persones a l’interior d e l’Ajuntame
ent, una per una
u visió genneral de la plaça,
p
una
per l’acccés a l’edifici d’oficines d
de l’Ajuntam
ment, un altre
e a la zona de l’aparca
ament i la
darrera càmera
c
situa
ada l’extrem n
nord de la plaça per com
mpletar la visiió general.
Pel que fa al passadís de pas a la Plaça de
d Didó, s’in
nstal·larà unaa càmera am
mb doble
eparable, pe
er ubicar less dues òptiques de ma
anera estrattègica per captar
c
les
òptica se
imatges de l’interior i accés al p
passadís. Le
es òptiques seran
s
de tipuus nocturnes
s (blanc i
d
el passadís es u
una zona ja
a de per si fosca i quee a més a més, és
negre) doncs
problemà
àtica sobreto
ot durant la n
nit.
4 x Càmera Mobotix M-15 doble òptica dia/nitt, o similar (Cam 5, Cam
m 6, Cam 7, Cam
C
11).
òptica, o sim
milar (Cam 8-1, Cam 8-2) , o similar.
1 x Càmera Mobotix S-15 doble ò
c
aS
S-15.
1 x Altavveu exterior connectat

7

na de la plaç
ça Didó i una
a al passadíss d’entrada al
a pàrking
S’afegeixx una càmerra a la façan
interior.
m 10).
2 x Càmera Mobotix M-15 doble òptica dia/nitt, o similar (Cam 9, Cam

-

a de denúncies: instal·llació d’una càmera de 360º al soostre del de
espatx de
Zona
denu
uncies, amb capacitat d’à
àudio.

1 x Càmera Mobotix C-25 amb àu
ar.
udio, o simila

-

MUNS
ELEMENTS COM

1 x Switcch POE 24p, o similar.
1 x Disc dur NAS perr a la gravac ió d’imatges.

Als plàno
ols es grafia la posició de
e les càmere
es i controls d’accés
d
relaccionats.
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Equipss proposats:

Càmera Mobotix M-15 doble òptica dia/nit

9

10

11

ors de visualització
3. monito
Es reno
ovaran els monitors
m
de
el sistema de
d càmeres existent i ees disposarran altres
monitorss per a les càmeres
c
novves. Concreta
ament, 1 mo
onitor per al sistema de càmeres
existentss i que es ma
anté i 2 mon itors per a le
es noves càm
meres. Els m
model dels 3 monitors
serà el Samsung
S
LS2
24D300HS d
de 23”, o sim
milar.
Aquests monitors an
niran instal·la
ats en el pan
ny de paret que
q conté laa finestra que
e dona al
c
es repre
esenta en la documentac
ció gràfica.
Hall, tal com
En relaciió a l’alçada que aniran i nstal·lats aquests monito
ors, no existeeix cap norm
mativa que
contemp
pli el cas esp
pecífic de mo
onitors per a la vigilància
a, no obstantt, basant-nos
s amb els
criteris que estableix
x el Real Deccreto 488/19
997 i la guia de bones prràctiques NTP 602: El
e
del puesto d
de trabajo con
c
pantallas de visualizzación: el equipo
e
de
diseño ergonómico
trabajo, per
p al qual estableix
e
que
e una person
na en posició
ó de treball, hhauria de tenir la part
superior del monitor a l’alçada d
dels ulls, pe
er la qual cosa, per aqueest cas esta
ablim que
e quedi a l’a lçada dels ulls
u d’una pe
ersona assegguda, sense estar en
l’alçada, serà la que
d treball, es
stablint que e
el centre dells suports es
starà a 1,2 m
metres del pa
aviment, i
posició de
els suports tindran una possible regulació de
e 10 cm en sentit ascenddent i també 10 cm en
sentit descendent.

ni execució
4. Termin

ni d’execució, a comptar d
des de l’adju
udicació, serà
à de 1 mes.
El termin
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LOT
T 2: Insta
al·lació de
d nova x
xarxa infformàtica que do
onarà se
ervei a
les noves càmeres
c
s de vig
gilància i punts
s de co
ontrol d’’accés
stal·lació
ó de veu i dades
s de l’esp
pai de
impllantats i la reforma i ins
vigilància a l’accés
l
de
d l’ajunttament.
1.- INSTAL·L
LACIÓ DE
E COMU
UNICACIÓ
Ó VEU-DA
ADES D E L’ESPAI DE
LÀNCIA A L’ACCÉS DE L’AJJUNTAME
ENT
VIGIL
1.1.- G
GENERALITATS.
S’arra
anjarà la instal·lació actual de la una xarxa de veu i daades per tal que
possiibiliti la inte
ercomunicació dels nouss equips info
ormàtics amb
b el rack exxistent de l’edifici. La
install·lació consta
arà d’un nou cablejat i prreses informà
àtiques d’aco
ord amb els pplànols esgra
afiats.
La insstal·lació de veu i dades serà de com
m a mínim ca
ategoria 6.
En general, hi haurà
h
una ro
oseta doble (a la qual hi
h accediran
n 2 cables) en tots els llocs de
all on es dota
a de xarxa: en
e taula de l’’espai de vig
gilància a l’ac
ccés de l’ajuuntament i el nou lloc
treba
eball en l’ espai per les denúncies.
de tre
A cad
da roseta do
oble, hi haurà
à connector R
RJ45 serà per a la xarxa
a informàticaa i l’altre per al servei
de te
elefonia IP. Aquestes rosetes esttaran centra
alitzades cap a un arm
mari tipus rack de
teleco
omunicacion
ns existent.

1.2.- DESCRIPC
CIÓ DE LA INSTAL.LAC
I
CIÓ
El ca
ablejat de la instal.lació de veu i da
ades serà am
mb cable UT
TP Cat6+ Bra
randRex amb
b preses
a totss els usuariss de 3 mòdu
uls (2 endollls blancs, 2 endolls verm
mells i 2 preeses de dade
es) tipus
UTP Cat6+ Brand
dRex segons
s plànol.
bé es preveu
u la interconnexió amb l’’armari RACK existent, Latiguillos
L
UT
TP Cat6 i mànegues
Tamb
telefò
òniques nece
essaris per a la interconn
nexió de tots els elements
s.
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2.- IN
NSTAL·LA
ACIÓ DE COMUNIC
C
CACIÓ VE
EU-DADES DEL SE
ERVEI DE
E
CÀM
MERES DE
E VIGILÀN
NCIA
S’implementarà un
na nova xarxa informàtica
a per al conn
nexionat dels
s equips relaccionats al Lo
ot 2
ació es comp
posarà dels ssegüents elements:
(càmeres i equips de control d’’accés). Aqu esta instal·la
-

-

posició d’un nou
n Rack perr al control d’accés i càm
meres, incorpporant els ele
ements
Disp
comu
uns relaciona
ats al Lot 2.
Conn
nexionat del nou rack am
mb el rack central de l’edifici, situat soobre la vidriera de
l’esccala principal. El cablejat de la instal·lació serà am
mb cable UT
TP Cat6.
Insta
al·lació elèctrrica per a l’allimentació de
el nou rack. La ubicació dd’aquest rack ha
d’esttar en un pun
nt aproximad
dament centrral de l’edifici, ja que el reequisit de la seva
ubica
ació es que cap
c connexió
ó que alimen
nti aquest rac
ck superi els 100 metres.. La
ubica
ació es deterrminarà d’accord amb els serveis inforrmàtics de l’aajuntament.
Cabllejat de totes
s les càmeress i control d’a
accessos fins al nou rackk, amb cable
e UTP
Cat6
6.
Insta
al·lació elèctrrica de dos p
punts de llum
m en els pass
sadissos i alim
mentació de la
càme
era que disposa d’altave u.

ni execució
Termin
ni d’execució, a comptar d
des de l’adju
udicació, serà
à de 1 mes, ssimultàniament amb
El termin
l’impleme
entació de le
es càmeres.
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AMIDAM
MENTS I PRESS
SUPOSTOS
B- A
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LOT 1:Equips de seguretat: control accés i instal·lació de càmeres de vigilància.
Presupuesto
Código

Ud

C01
0101
0102

Resumen
Lot-1 HARDWARE (elements comuns)

ud
ud

C02

Switch 24 Ports, 24 POE GS728TLP
TS-451U-Enrackable Servidor NAS QNAP TURBO
Intel Celeron 2,41GHz.1 Gb de RAM. 2 x discos 3 TB.
Monitor 23" LED Samsung LS24D300HS
Soporte Monitor 3GO LCD 13"31 TVSOP Color Negro
Ordenador Core i7 4,00 GHz 6700
8GB RAM, SATA 1TB, HDMI + VGA, Windows 7 Pro 64

Lot-1 CAMARAS MOBOTIX

0201

ud

0202

ud

0203

ud

0204

ud

0205

ud

M15M Doble óptica día y noche-MEGAPÍXEL
Càmeres: 1,2,3.1,3.2,5,6,7,9,10,11
MOBOTIX CAMARA MX-P25-Interior
Càmera: 4
MOBOTIX CAMARA MX-S15D-SEC
Dos càmares (óptiques) separades, amb una sola electrónica. (Cam 8-1 y 8-2)
MOBOTIX VIDEOPORTERO MX T25D016
Videoportero + Caja superficie o para empotrar + marco + módulo I/O.
MOBOTIX C25 6 MEGAPIXELS LENTE 360º+ ALTAVOZ
càmera a la zona de denúncies

CanPres
1

PrPres
ImpPres
3.258,00 3.258,00

1,00
1,00

509,00
1.140,00

509,00
1.140,00

3
3
1

180
93
790

540,00
279,00
790,00

1

3.258,00

3.258,00

1 17.173,00 17.173,00
10,00

1.265,00 12.650,00

1,00

410,00

410,00

1,00

1.265,00

1.265,00

2,00

1.190,00

2.380,00

1,00

468,00

468,00

1 17.173,00 17.173,00
C03
0301
0302

Lot-1 MATERIAL VARI
ud
ud

C04
0401

Cerrojo eléctrico STD 12v.NC. PC.
Altavoz exterior autoamplificado

Lot-1 TERMINALS
ud

C05

Terminal BioEntry Plus W sensor óptico Mifare
IP65, antivandálico, POE

Lot-1 SERVEIS

0501
0502

mo
mo

0503

mo

0504
0505
0506

mo
mo
mo

Instalación Terminal
Instalación y configuración cámara
Instalación Configuración del SW. -Activitysensor. -Mx-Leo. -Definición tareas.
Instalación y configuración Control Center
Instalación y configuración del NAS de grabación y grabaciones.
Configuraciónaplicación de visionado y gestión de grabaciones: MX Control
Center.
Instalación cerrojo STD
Instalación VIDEOPORTERO MOBOTIX
Instalación 3 monitores y ordenador en CG

1

288,00

288,00

2,00
1,00
1

95,00
98,00
288,00

190,00
98,00
288,00

1

1.190,00

1.190,00

2,00

595,00

1.190,00

1

1.190,00

1.190,00

1

4.370,00

4.370,00

2,00
13,00

180,00
180,00

360,00
2.340,00

1,00

600,00

600,00

2,00
2,00
1,00
1

155,00
240,00
280,00
4.370,00

310,00
480,00
280,00
4.370,00

LOT 2 Instal·lació de nova xarxa informàtica: noves càmeres de vigilància i control d’accés
Presupuesto
Código

Ud

C01
0101
010101
010102
010103
010104
010105
010106
010107
010108
010109
010110
010111
010112
0102
010201
010203
010204
010205
010206
010207
010208
010209

0202
020201
020202
020203
020204
020205
020206
020207
020208
020209

ud
ud
ml
ud
ud
ud
ud
ud

PrPres
ImpPres
1.802,89 1.802,89

88

2,18

Mòdul RJ45 Cat, 6A FTP Keystone

2

8,52

Fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH 1 metres

1

4,68

Fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH 2 metres

1

5,20

Tub coarrugat Reflex mètrica 32 LSZH

88

4,03

Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons

1

15,14

ml. Canaleta UNEX 60x110

3

26,37

281,20
19,37
27,08
53,70
191,84
17,04
4,68
5,20
354,64
15,14
79,11

Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe EA i etiquetatge.

-

21,85

21,85

Rack mural 15U 2C F500-400+100

1

281,20

Safata fixa 19" 2U F380

1

19,37

Regleter de 19" x 1U x 8 endolls sense interruptor.

1

27,08

Panell modular 24p FTP

2

26,85

Cable Cat6A LSOH U/FTP 4x2xAWG23/1

Instal·lació electrica per rack

80

3,80

ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons

1

15,14

ud. Caixa superficie individual Cima per mecanismes 45x45

1

7,64

ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa individual

1

3,69

ud. Base individual schuko 45x45 embornament ràpid

1

8,97

Interconexió d´elemet eléctric en quadre existent

1

51,70

138,50
202,40
304,00
15,14
7,64
3,69
8,97
51,70

1

1.802,89

1.802,89

1

3.232,29

3.232,29

ud. Diferencial DPN/n Vigi SI. 1P+N 2X16X0,03A instal·lat en quadre existent

1

138,50

ml. Mànega flexible 1000V 3x2,5 LSZH

80

2,53

ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH

Lot-2 CONTROL ACCÉS (4 PUNTS AMB CORRENT)
Cablejat UTP

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ml

ud. Cable Cat.6 UTP LSZH

16

9,12

568,40
29,36
10,64
7,76
47,88
21,16
17,24
482,60
30,28
145,92

-

21,85

21,85

290

1,96

ud. Mòdul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per control d´accés, instal·lat en panell existent

4

7,34

ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres

2

5,32

ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre

2

3,88

ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45

4

11,97

ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble

4

5,29

ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector RJ45

4

4,31

ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH
ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons
ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 envà.
Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge.

127

3,80

2

15,14

Instal·lació eléctrica

ud
ml
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

C03
0301
030101

CanPres
1

Nou rack per control d´accés i càmeres
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ml

C02
0201
020101
020102
020103
020104
020105
020106
020107
020108
020109
020110
020111

Resumen
Lot-2 RACK I ENLLAÇOS

ud. Diferencial DPN/n Vigi SI. 1P+N 2X16X0,03A instal·lat en quadre existent

2

450,00

1

3.232,29

138,50
263,12
395,20
30,28
23,94
10,58
35,88
51,70
900,00
3.232,29

1

4.807,01

4.807,01

1.027

1,96

2.012,92

1

138,50

ml. Mànega flexible 1000V 3x2,5 LSZH

104

2,53

ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH

104

3,80

ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons

2

15,14

ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45

2

11,97

ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble

2

5,29

ud. Base individual schuko 45x45 embornament ràpid

4

8,97

Interconnexió d´elemet eléctric en quadre existent

1

51,70

Instal·lació punt de llum amb rellotge

Lot-2 CÀMERES (13 PUNTS SENSE CORRENT)
Cablejat UTP

ud

ud. Cable Cat.6 UTP LSZH

030102
030103
030104
030105
030106
030107
030108
030109
030110
030111
030112

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ml
ud
ud

0502
050201

7,34

16

3,88

ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre d´exterior

10

6,28

ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45

13

11,97

ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble

13

5,29

ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector RJ45

13

4,31

272

3,80

ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 envà.

27

9,12

ud. Tub fergondur mètric 32 Gris endollable, inclossos accesoris de fixació

81

9,43

ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons

10

15,14

ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH

Lot-2 PC PER CONTROL CÀMERES (1 PUNT SENSE CORRENT)
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ml
ud

C05
0501
050101
050102
050103
050104
050105
050106
050107
050108
050109
050110
050111
050112
050109
050110

13

ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre

Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge.

C04
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411

ud. Mòdul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per càmeres, instal·lat en panell existent

-

95,42
62,08
62,80
155,61
68,77
56,03
1.033,60
246,24
763,83
151,40
98,31

1

4.807,01

4.807,01

1

610,95

610,95

89

1,96

ud. Mòdul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per càmeres, instal·lat en panell existent

1

7,34

ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre

1

3,88

ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres

1

5,32

ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45

1

11,97

ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble

1

5,29

ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector RJ45

1

4,31

ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH

58

3,80

ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 envà.

15

9,12

ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons

2

15,14

174,44
7,34
3,88
5,32
11,97
5,29
4,31
220,40
136,80
30,28

Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge.

-

10,92

10,92

1

610,95

610,95

1

5.926,42

5.926,42

ud. Cable Cat.6 UTP LSZH

Lot-2 PC PER XARXA ZONA VIGILÀNCIA ACCÉS AJUNTAMENT
Infraestructura

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ml
ml
ud
ud

468

1,96

ud. Panell 24 Ports RJ45 Cat.6 UTP

1

163,24

ud. Pasafils de 5 estribs metálic negre de 1U de 19"

1

12,23

ud. Mòdul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG

6

7,36

ud. Caixa superficie individual Cima per mecanismes 45x45

6

7,71

ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa individual

6

3,71

ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector RJ45

6

4,33

ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres

6

5,32

ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres

6

5,32

ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 envà.

38

9,19

ud. Tub coarrugat Reflex mètrica 32 LSZH

56

4,07

2

15,28

917,28
163,24
12,23
44,16
46,26
22,26
25,98
31,92
31,92
349,22
227,92
30,56

ud. Cable Cat.6 UTP LSZH

ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons
Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge.

-

Posada en marxa de serveis del nou cablatge

1

99,55

99,55

66,37

1

3.352,63

3.352,63

1

201,71

201,71

1

303,21

1

5.926,42

303,21
5.926,42

Electrònica de xarxa

ud

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch INCLUDED: Power Cord - Europe localization

0503

Serveis Professionals

050301

ud

Serveis Professionals de instal·lació, configuració i posada en funcionament de la
electrònica proposada.

0504
050401

ud

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch

Servei de MANTENIMENT anual 8x5xNBD del següent equipament:

RESUM PRESSUPOST LOT 1
Equips de seguretat: control accés i instal·lació de càmeres de vigilància.
Capitol
C01
C02
C03
C04
C05

RESUM
HARDWARE (elements comuns)
CAMARAS MOBOTIX
MATERIAL VARI
TERMINALS
SERVEIS
TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTE LOT 1

3.258,00
17.173,00
288,00
1.190,00
4.370,00
26.279,00

12,40%
65,35%
1,10%
4,53%
16,63%

RESUM PRESSUPOST LOT 2
Instal·lació de nova xarxa informàtica: noves càmeres de vigilància i control d’accés
Capitol
C01
C02
C03
C04
C05

RESUM
RACK I ENLLAÇOS
CONTROL ACCÉS (4 PUNTS AMB CORRENT)
CÀMERES (13 PUNTS SENSE CORRENT)
PC PER CONTROL CÀMERES (1 PUNT SENSE CORRENT)
PC PER CONTROL CÀMERES (1 PUNT SENSE CORRENT)
TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTE LOT 2

1.802,89
3.232,29
4.807,01
610,95
5.926,42
16.379,56

11,01%
19,73%
29,35%
3,73%
36,18%

RESUM PRESSUPOST MEMORIA VALORADA
Dotació d'instal·lació de control i vigilància dels edificis: consistori, edfici B i Didó de l'Ajuntament de Terrassa

LOT
Lot1
Lot2

RESUM
Equips de seguretat: control accés i instal·lació de càmeres de vigilància.
Instal·lació de nova xarxa informàtica: noves càmeres de vigilància i control d’accés
TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTE
21% I.V.A.
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA

Terrassa Juny de 2017
La direcció facultativa

26.279,00
16.379,56
42.658,56
8.958,30
51.616,86
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la
consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:











Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:






Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Treballs previs









Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Instal∙lacions












Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre‐esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))












Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col∙lectiva














Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents
Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases











Utilització de paviments antilliscants.
Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col∙locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal∙lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual










Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES
EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant
a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

(BOE:

(BOE: 31/01/97) i

(BOE:

(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52) i les seves modificacions
posteriors
R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y
CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A
291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE
POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE‐AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

(BOE: 18/09/87)

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga
la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i
la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I
17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998

(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT‐1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:
BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 modificació: BOE:
25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6
BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 modificació: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9 modificació: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 modificació: BOE:
01/11/75

ENGINYER INDUSTRIAL
EMILIO PEREZ PASTOR
COL. 15566

(BOE:

modificació:

modificació:
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